
O BALADA NECUNOSCUTA DESPRE BABA NOVAC 

de LIVIU POENARU 

Planînd peirmanent între ficţiune şi realitate, figura 1egen
daru:lui erou, autorul moral al victoriei de la Selimbăr, Baba 
Novac este una dintre ce~e mai interesante în lupta pentru eli
berarea naţională a poporulu'l nostru. 

Faptel1e lor de vitejie sînt prezentate în întreg eposul bal
canic. 

Venit să lupte sub steagurile lui Mihai, alături de bulgairi, 
greci, albanezi, fugind de stăpîni.rea o.tomană, Baba Novac, ves
tit conducătoir de haiduci sîrbi, va ajunge unul dintre princi
palele căpetenLi ostăşeşti din VJ>emea Viteazului. 

Numeroase sînt faptele de vitejie ale acestui erou popu
lar la Seldmbăr, în 1599, cînd oştile lui Mihai zdrobesc trupele 
lui Andrei Bathoil'y, punîndu-le pe fugă. Un rol însemnat în 
obţinerea victoriei îl are Baba Novac, după ale cărui planuri, 
zice-se, s-a de&făşurait atacul, obţinîndu-<se o victorie raipidă. 

Faima lui, va ajunge atit de mare, incit poporul îl va cîn-
ta în permanenţă. 

„N-aţi auzit de-un Novac 
De-un Novac, Baba No,vac 
Un viteaz de-al lui Mihai 
Ce saire pe şapte cai 
Şi strigă Craiova, vai". 

Nu este un al1t erou al poeziei populare despre care să se 
vorbească atît şi să se afile atît material focloric. 

De curînd a apărut un volum de poezii populare strîn5e 
de neuitatul etnograf şi folcloris·t translivănean, Atanasie Ma
rin - Marinescu intitulat „Novăceştii", volum ce cuprinde is
toria vieţii novăcenilor, depănată de-alungul a 23 de balade, 



un exemp:u mereu viu de eroism, de simţ al dreptăţii şi ome
niei. 

Incepînd cu naşterea şi căsătoria ilui Novac, continuînd r.u 
naşterea şi lupte:e date împreună de Gruia şi Novac şi termi
n:înd cu căsătoria lui Gruia, ciclul va constitui un adevărat 
fragment de epopee naţională. 

In anul 1969 am intrnt în posesia unei poezii populare o
rigina1e, ce r:i.re darul să completeze studiul amintit, privind 
moartea bătrînului Novac, moartea produsă în condiţii de ine
galitate, în urma unui atac din pa,rtea boierHor trădători din 
oastea lui Mihai, care pînă la urmă îl vor arde pe rug în piar
ţa Clujului. 

Cîntecul a fost cules de la bătrînul Alion Purcaru din sa 
tul Cocorova a1 comunei Turburea, judeţul Gorj. 

Gruia venea de la socrii săi 
Venea amărît prin văi 
Cind deoda·tă-n depărtare 
Aude un necheb mare 
- Mahchea, n-o fi Negru oare? 
Ehehe, pe tăicuţu-I biruiră 
Şi pe Negru mi-l răpiră 
Pe taicu vor să-l omoare ... 

In aceste momente de grea cumpănă pentru Ba!ba Novac, 
îi sare în ajutor fiul său, Gruia. 

Vin, tăicuţă, ajutoare ! 
Atacatorii, boierii, îşi dau seama că sînt în pericol de a 

face cun-0ştinţă, cu braţul voinic, al feciorului „:mneul bătrîn" 
şi se precipită. 

IM" boierul cel bătrîn 
Şi cu barba Lui de spin 
El vede de unde vine 
Moartea for şi de l~ cine, 
Sar la uşă cinci piă.gini 
Şi-o ridică din ţîţiîni. 

Şi de data aceasta bătrinul ·Novac ţine piept cu demnita
tea atacatorilor. 
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lară, moşul stă-n uşă drept 
Ca un zid le ţine piept. 

Atacul continuă. 



Sute venea, se g.rărnădea 
Toţi pieirea şi-o găsea 
Cînd Novac îi ajungea. 

Dar ceea ce nu pot face toţi atacatorii înfruntînd direct 
pe Novac, reuşeşte un boier pe la Sipate. 

Dar pe la ,spate împuns în creier 
Cu o lance, de boier 
A picat şi el jos 
Şi Novac oel inimos. 

Sosirea 1ui Gruia dă prilejUJl de a se lua aret de ruşinoasa 
faptă a boierilor. 

Iar Gruia cînd a ajUilJs : 
Tată, tată ce-ai făaut 
Tu, cel tare, mi-ai ,căzut 
O sărace, brad frumos 
Cum te dete vîntul jos. 

Răzbunarea nu va înîrzia. 

Pe boieri se repezea 
Pin' la unu-i {)[Iloira. 

La sfî;rşitul tragic arl eroului asistă, cu profunda durere, 
întreaga sunare românească, pentru că prin 1el :Pierde nu un om 
de rînd, ci un apărător ail. libertăţii ţării. 

Şi-a venit ca să-1 îngroape 
Popi de departe şi de-apiroape 
Şi-a venit ca să-l je:ească 
Multă lume românească 
De pe Mureş, 1mai în jos 
De pe Oltul cel spumos. 

Moartea lui doare pentru ·Că lupta pnetru Hbertate, .pentru 
unitate este stînjenită prin 1pierderea unor astfel1 die dîrji şi ne
înfricaţi oameni. 

Cu toate că fabulosul domină realul, balada vine în com
pletarea ciclului închinat 'Vieţii şi faptelor de vitejie ale Novă
ceştilor. 




